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S.T.R.E.E.T. PROJEKT
Cilj projekta S.T.R.E.E.T. je opredelitev novega strokovnega profila »strokovnjak za trajnostno mo-
bilnost in turizem«, ki bi poznal razmere na tržišču. S svojim znanjem bo strokovnjak prispeval k go-
spodarski rasti, lokalnemu družbenemu razvoju in zaposlovanju. Kandidati so mladi, nezaposleni ljudje, 
stari med 20 in 35 let. Imajo višješolsko ali univerzitetno izobrazbo in si želijo več znanj in kompetenc 
na področju trajnostne mobilnosti in turizma, ki se dandanes vse bolj razvija.

OBISK LONDONA
Med 18. in 22. septembrom, v času Evropskega tedna mobilnosti 2017, je potekal prvi študijski 
obisk v Londonu (VB). Izbrani študentje so imeli priložnost sodelovati na seminarjih in predavanjih, 
ki so potekala na Londonski univerzi. Učne vsebine na temo »Promet, zastoji in varnost: težave 
in rešitve največje evropske prestolnice« je pripravilo podjetje EPN Consulting. Po treh dnevih 
seminarja in predavanj, so imeli študentje priložnost spoznati London in preizkušati različne načine 
transporta: podzemno železnico, železnico, avtobuse na vodikov pogon, tramvaj, multimodalna vozlišča, 
žičnice, sistem za avtomatizirano izposojo koles, servis za prodajo vstopnic, …

PODROBNOSTI
Številka projekta: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Proračun: 343.510 EUR

URNIK
Datum začetka: 1. 9. 2015
Datum zaključka: 31. 08. 2018
Trajanje: 36 mesecev

TEME
• Mobilnost in transport
• Lokalni razvoj
• Usposabljanje in podjetništvo

ERASMUS+

Ključni ukrep:
Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo primerov dobrih praks
Ukrep:
Strateško partnerstva na 
področju izobraževanja in 
usposabljanja
Call: 
2015
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SEMINARJI - 18. in 19. september
Prve dva dneva, 18. in 19. september 2017, sta bila namenjena predavanjem na London-
ski univerzi. Inž. Stefano Mainero (EPN Consulting) je predstavil tematiko študijskega 
obiska in predstavil integriran javni transportni sistem v Londonu.

Dr. Maria Kamargianni (vodja oddelka Urbani transport & energetska skupina, Lon-
donske univerze) je na prvih učnih urah predstavila inovativne koncepte mobilnosti v 
Londonu. Njene dosedanje raziskave so vključevale vedenjsko modeliranje, analize trans-
portnih sistemov, nove storitve mobilnosti in poslovne modele »MaaS« (Mobilnost kot 
servis).

Drugo predavanje na temo »Potovanje skozi zgodovino transporta in turizma v Londo-
nu v zadnjih 20 letih«. Predaval je g. Giles Bailey (direktor podjetja Stratgeeb), ki je 
s pomočjo londonskih zemljevidov prometa predaval o storitvah za zasebne avtomo-
bile: plačevanju raznih pristojbin, parkirnih sistemih, conah majhnih emisij (ang. LEZ = 
Low-Emission Zone) in conah zelo majhnih emisij (ang. ULEZ = Ultra-Low Emission Zone).

Tretje predavanje je bilo posvečeno temi »Prilagojeno vedenje načinu izbire«. Predstavila 
ga je dr. Margherita Mascia (upokojena strokovnjakinja podjetja EPN Consulting), in 
inž. Stefano Mainero.  Fokus predavanja je bilo na novi Strategiji londonskega prometa 
(iz junija 2017) in novih tehnologijah (avtobusi na vodikov pogon, električni avtobusi, 
električni taksiji, …).

inž. Stefano Mainero

dr. Maria Kamargianni

g. Giles Bailey

dr. Margherita Mascia
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OBISKI MESTA
Na kakšen način bi lahko še lažje preizkusili teorijo v praksi kot s serijo vodenih ogledov Londona* Študentje so pokazali veliko interesa in na 
lastni koži izkusili velike rešitve, ki jih londonski transportni multimodalni sistem ponuja turistom in domačinom.

2. dan – 19. september
Posvečen je bil spoznavanju Londona (Legible City), ulični arhitekturi King’s Cross 
železniške postaje, iskanju poti in multimodalnosti na mednarodni železniški postaji 
St. Pancras, »POD« (ang. Personal Rapid Transit = Osebni hiter tranzit) na letališču 
Heathrow, ki povezuje terminal 5 s parkirnimi mesti. Končali smo z razpravljanjem o 
prednostih in slabostih skupnega prostora v Južnem Kensingtonu.

3. dan – 20. september 
Peš smo poiskali železniško postajo Victoria, vrata (ang. gates), cono za pešce in različna podjetja, ki upravljajo z avtobusi na avtobusni 
postaji Victoria. Pot smo nadaljevali od podzemne postaje Victoria do Temple oz. Theatreland, kjer smo vstopili na avtobus na vodikov pogon.

Obiskali smo Areno O2, multimodalno vozlišče, 
ki velja tudi za vstopno točko kabelske žičnice (Air 
Cable Line by Emirates). Presenetila nas je 
ugotovitev, da je bila ta turistična storitev financirana 
s strani Evropskega regionalnega sklada.

Heathrow Airport - PODs South Kensington St. Pancras International Railway Station

King’s Cross

Victoria Railway Station

The Temple Emirates Air Cable Line

Victoria Coach Station Aldwich bus stop
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Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. Za vsebino odgovarjajo avtorji.

4. dan – 21. september 
Potovanje z novim prevoznim sredstvom, londonskim tramvajem. Na postaji Shadwell 
so študentje zamenjali način transporta na DLR in prispeli do ExCeL razstavnega centra. Z 
dvema DLR postajama, parkiriščem za 3.070 avtomobilov in Londonskim City letališčem 
samo pet minut stran, je ExCeL resnično postal dostopen vsem.

Nov način potovanja v Londonu: rečna 
pot po Temzi, ki je študente popeljala v 
središče Londona.

Naš obisk se je nadaljeval s potovanjem s podzemno 
železnico do Shadwella. Kako izgleda kolesarska 
avtocesta? Poglej si te fotografije!

Multimodalnost na Zahodni Croy-
don postaji: tramvaj, avtobus in podzem-
na železnica. Poti iščejo vsi – pred, med in 
po izletu.

5. dan - 22. september
Študijski obisk Londona se zaključuje. Zanimiva »Bird Street« samo nekaj minut od 
postaje podzemne železnice Oxford Circus: s trajnostnim razvojem, ki proizvaja energijo 
in posveča prostor pešcem. Še en primer dobrega in učinkovitega upravljanja prometa v 
mestu.

Tudi postaja Paddington predstavlja multimodalno vozlišče. Tu lahko uporabiš kar 
tri različne načine transporta: vlak, avtobus in podzemno železnico, ki je dosegljiva v le 
petih minutah peš. Kolesarji lahko do postaje prispejo s kolesom in ga naložijo na vlak. V 
zadnjem času za tovorjenje nezložljivih koles potrebuješ kolesarsko rezervacijo.

Tudi okolica podzemne železnice London Bridge je polna dobro oblikovanih storitev: 
številni digitalni informativni panoji prikazujejo vremensko napoved, oglase, storitve 
v okolici, vozne rede… Lep koridor nas vodi k spektaktularnemu pogledu na Tower 
Bridge.

NASLEDNJI KORAKI
Se vidimo kmalu na naslednjem študijskem obisku v Werfenwengu (Avstriji) od 16. do 20. oktobra 2017, kjer bomo diskutirali o »Trajnostni 
mobilnosti in turizmu: primeri dobre prakse trajnostnega razvoja v Alpah«.

London Overground ExCeL London
Cycle Superhighway

River bus
Thames

West Croydon Station

Paddington Station

Tower Bridge

Več informacij na: www.streetproject.eu         Poiščite nas tudi na Facebooku: www.facebook.com/ErasmusSTREET/


